
Пронађите и победите опасне комарце: 

уклоните стајаћу воду! 

Ваша помоћ је драгоцена:  

• да спречи болне и честе убоде током дана и ноћи 

• да елиминише ризик од опасних болести.  

Тиграсти, црно-бело обојен комарац боде напољу у току дана. Уколико уочите сумњивца, 

фотографишите га и пошаљите фотографију путем наше андроид апликације. 

Можете послати и фотографију претходно убијеног комарца. 

Кућни, браон-жуто обојен комарац боде у собама и у близини кућа и 

угоститељских објеката у току ноћи. Он преноси опасни вирус 

Западног Нила. 

Треба да знате да:  

• надлежне државне, покрајинске и локалне институције редовно врше сузбијање 

ларви и одраслих комараца на јавним површинама у вашем окружењу ( шахтови, 

баре, канали, језера, мочваре, изливи река), 

• али само Ви можете спречити развој тиграстих и кућних комараца у Вашем 

домаћинству (кући и башти),  

• у Вашој окућници ларве тиграстог комарца живе скоро на свим местима као и 

ларве кућних комараца (преносиоца вируса Западног Нила), 

• у стајаћим водама природног порекла могу се развијати ларве кућних али не и 

тиграстих комараца! Хлорисани базени за пливање нису опасни.  

Немојте заборавити да: 

• од априла до октобра, једном недељно испразните све предмете 

(контејнере/посуде) у којима се задржава вода (тиме ћете елиминисати 

и ларве кућног комарца); уколико Вам је вода потребна, покријте 

посуде поклопцем или мрежом за комарце, 

• онемогућите задржавање кишнице или воде за заливање у свим, па и 

најмањим (чаше, подлошке за саксије), предметима (посудама/кантама 

/бурадима), а све пукотине и рупе на подовима и зидовима око куће у 

којима се може задржавати вода напуните песком. 

Уколико се придржавате наших савета, и додатно поставите мреже на прозоре и 

врата ваше куће или стана, решићете се и досадног и опасног кућног комарца који Вам 

не да да спавате у летњим ноћима и преноси вирус Западног Нила. 

 

Преузми бесплатну апликацију 

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.TigerMosquito 

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.TigerMosquito
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 Окрените наопако све 
предмете који могу да 
задрже воду (кофе, 
саксије, старе гуме) или их 
чувајте под кровом. 

 Покријте бурад  и отворе 
септичких јама да женке 
комараца не могу да 
полажу јаја у њима.  

 Природне стајаће воде и 
потоци не продукују 
тиграсте комарце. 

 

 Уклоните све предмете 
који могу да задрже воду. 

 Сваке недеље празните 
подлошке за саксије и 
дечије базене. 

 Очистите олуке да се вода 
не задржава.  

 Све пукотине и рупе на 
зидовима и подовима 
напуните песком. 

 

 
 Места на којима се вода задржава, а која не 

могу бити исушена (шахтови, дренажни 
канали, равни кровови и сл.) потребно је 
третирати биолошким (на бази Bacillus 
thuringiensis israelensis- BTI) или другим 
средством против ларви комараца. За 
третирање се обратите Вашој локалној 
самоуправи или извођачу сузбијања 
комараца у Вашој Општини. 


